
TÉRMICA HOTMELT

USO E APLICAÇÕES

Indicado para etiquetas térmicas que requerem

uma boa durabilidade e resistência à humidade

VIDA ÚTIL DO MATERIAL

2 anos quando armazenado a 22°C / 50% HR

FRONTAL

Referência: THERMAL TOP

Características gerais:

Papel de alta sensibilidade térmica com capa no 

topo e proteção na base

Gramagem (gr/m²) ISO 536: 73

Espessura (μm) ISO 534: 72

Brancura (%) ISO 2470: 87

Velocidade máxima de impressão: 200(m/s)

Opacidade em seco (%) ISO 2471: 85

Densidade da imagem: 1,2 0.D.

Cor da imagem: preto

ADESIVO

Referência: TT - 3N

Características Gerais:

Adesivo super permanente à base de cola
hotmelt. Boa adesão numa ampla variedade 
de substratos, especialmente em superfícies 
apolares. Desenhado para aplicações que 
requerem uma adesão inicial muito forte. 
O centro de investigação ISEGA aprovou o 
adesivo TT-3N de acordo com os requisitos 
europeus para o contacto direto com 
alimentos secos e húmidos, não gordurosos. 
O adesivo cumpre com os requisitos do Code 
of Federal Regulations, Food and Drugs 
(FDA), 21 CFR Ch.I (edição de 1 de Abril de 
2014), artigo 175.105. Conforme os requisitos 
da FDA, o adesivo pode estar em contacto 
direto com alimentos secos ou tem que estar 
separado dos alimentos por uma barreira 
funcional.

Tack (N) vidro FTM-9: >10

Coesão (h) 1kg FTM8: >6

Temperatura de etiquetagem (Cº): >0ºC

Temperatura de uso (Cº): -40ºC / + 60ºC 

SUPORTE

Referência: CC62

Descrição geral:

Papel glassine supercalandrado creme

Gramagem (gr/m²) ISO 536: 57

Espessura (μm) ISO 534: 50

Transparência (%) ISO2469: 48

Resistência a quebra MD/CD (KN/m) ISO 1924:  

MD(KN/m) >5,2 - CD (KN/m) >2

SILICONE

Etiqueta Autocolante

GARANTIA LIMITADA

A Altronix garante a qualidade dos seus produtos, mas não é responsável pela escolha de material para a utilização �nal. Disponibilizamos amostras, que serão enviadas para o 

cliente, para que este faça testes e aprovações preliminares. Cabe ao comprador testar e garantir a adequação de cada etiqueta para a sua aplicação �nal.

O armazenamento prolongado a temperaturas e níveis de humidade elevados pode reduzir a vida útil do material.

Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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